
Українські традиції святкування 
Різдва Христового

(новорічно-різдвяна віртуальна виставка)



Різдво – це сімейне свято, тому його споконвіку прийнято

відзначати у колі рідних та сім'ї. Наші предки застеляли долівку в

сільських хатах свіжою соломою – на згадку про те, що Ісус народився не

в пишних хоромах, а в звичайному хліву разом з вівцями. Господині

намагались свої будинки якомога краще прикрасити до свят. Господарю

дісталась заносити до оселі дідуха.. Однак, багато сімей поступово

відійшли від такого святкування Різдва та стали вважати ялинку –

символом свята, причому на її верхівці обов’язково повинна була бути

поміщена зірка – символ тієї Віфлеємської зірки, яка у давнину розповіла

світу про народження Ісуса Христа.

Сьогодні ми хочемо ознайомити Вас з виданнями, де грунтовано описані

українські різдвяні традиції та обряди.





Скуратівський, В. Т. Святвечір [Текст] :

нариси-дослідження у 2 кн. Кн. 1 / Василь

Скуратівський. – Київ : Перлина, 1994. – 284,

[3] с. : іл. – (Українська пізнавальна

бібліотека "Земляни". Серія "Українці").



Скуратівський, В. Т. Святвечір [Текст] :

нариси-дослідження у 2 кн. Кн. 2 / Василь

Скуратівський. – Київ : Перлина, 1994. – 190,

[2] с. : іл. – (Українська пізнавальна

бібліотека "Земляни". Серія "Українці").



До книг входить понад сто ґрунтовних описів свят та обрядів.

Вони сповна розкривають духовний світ українців, їхній дар

творити його добрим, щедрим, щирим, милосердним,

співчутливим, гостинним. Оповіді автора написані образною

мовою, пересипані піснями, прислів'ями, приказками. Розрахована

на якнайширше коло читачів.



Воропай, О. І. Звичаї нашого народу

[Текст] : [етнографічний нарис : народно-

календарні звичаї] / Олекса Воропай. – К. :

Школа, 2009. – 382, [2] с. : фотоіл. –

Бібліогр.: c. 368–373 та в підряд. приміт. –

Адаптовано для сучасного читача за

репринтним виданням: Т.1. - Мюнхен :

Українське вид-во, 1958 ; Т.2. - 1966.

Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво Христове, як

гуляли Масляну і як поводилися у Великий піст, як святкували

Великдень і які розваги припадали на Івана Купала — про це

йдеться у виданні, яке знайомить з багатим і різноманітним світом

народних звичаїв, за якими жили українці з давніх-давен до

нашого часу. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-

прадідів, не втратили свого значення й сьогодні. Збагачені

кращими зразками народної творчості — обрядовими піснями,

віршами, легендами, — вони є найдорожчою скарбницею

духовної культури українского народу.



Сосенко, К. П. Різдво-Коляда і Щедрий

Вечір [Текст] : культурологічна оповідь /

Ксенофонт Сосенко ; [ред. та текстологічна

підготовка В. Р. Коломійця]. – Київ :

Український письменник, 1994. – 285, [3] с.

– Бібліогр. в підрядкових примітках.





Гоголь, М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки

[Текст] / М. В. Гоголь ; упоряд. тексту, авт. ст.

та прим. В. Я. Звиняцьковський. – К. : Либідь,

2008. – 485, [3] с.



Микола Гоголь (1809–1852) — письменник зі світовим ім’ям,

літературний доробок і життя якого оповиті купою таємниць і

загадок. Українське походження надихнуло М.Гоголя на створення

циклу колоритних повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки». Але

найбільш особливою є повість «Ніч напередодні Різдва», події якої

оповиті магією очікування неймовірного свята з описом усіх

різдвяних традицій українського народу, а також з історією про

перше кохання, що залишається незламним всупереч усьому і

розквітає у радісний день Різдва Христового.



Ой весела в нас зима [Текст] : [збірник

віршів, пісень, загадок, ігор та розваг,

присвячених Новому року та Різдву] /

[упоряд. Л. С. Нікітіна]. – Харків :

Торсінг, 2003. – 319, [1] с. : іл. –

Бібліогр.: с. 312.



Лущевська, О. Золоте колесо року [Текст]

: [збірка оповідань і казок, присвячених

народному святковому циклу] / Оксана

Лущевська ; [передмова Марини Павленко

; ілюстрації Світлани Балух]. – Київ :

Смолоскип, 2011. – 99, [4] c. : іл.



«Золоте колесо року» — збірка оповідань і казок, присвячених

народному святковому циклу. Він охоплює як великі християнські свята

— Різдво, Благовіщення, Великдень, Спаса, Покрова, — так і менш

відомі, наприклад Теплого Олекси, «коли риба-щука лід розбиває —

зиму проганяє». Від інших видань на подібну тематику книжка

відрізняється тим, що її героями є сучасні діти, котрі, як і читачі,

мешкають здебільшого у великих містах.



Дякуємо за увагу 
та 

запрошуємо відвідати нашу книгозбірню!


